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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505712-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia multimedialne
2018/S 221-505712

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 203-461573)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
al. Rzeczypospolitej 1
Warszawa
02-972
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Szymański
Tel.:  +48 223081491
E-mail: m.szymanski@muzeumjp2ipw.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu Multimedialnego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego
Numer referencyjny: 155/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
32322000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu
Multimedialnego ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia został określony w SIWZ wraz z załącznikami dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461573-2018:TEXT:PL:HTML
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-461573

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://muzeumjpipw.nowybip.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
al. Rzeczypospolitej 1
Warszawa
02-972
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Szymański
Tel.: +48 223081491
E-mail: m.szymanski@muzeumjp2ipw.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://muzeumjpipw.nowybip.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest Jacek Pieczerak e-mail: j.pieczerak@muzeumjp2ipw.pl 
Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
przy użyciu poczty elektronicznej. Wykonawcy przekazują korespondencję na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego przetarg@muzeumjp2ipw.pl  z dopiskiem „Przetarg Znak sprawy: 155/ZP/2018”.
Wszelkie oświadczenia w postępowaniu sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwaga.
Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący,
powinni dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu. Zaleca się stosowanie formatu XAdES z uwagi na
to, że jest to najbardziej rozpowszechniony format podpisu elektronicznego. Dokumenty w formacie .pdf zaleca
się podpisywać formatem PAdES lub CAdES.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego Formularza wynosi 150 MB.
Uwaga! Podczas szyfrowania plik może zwiększyć swój rozmiar.W przypadku gdy rozmiar zaszyfrowanego
pliku przekracza 150 MB, przed przystąpieniem do szyfrowania należy plik podzielić i skompresować do
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odpowiedniej ilości plików archiwum (.zip). Każdy z takich plików należy zaszyfrować osobno i oddzielnie
przesłać za pośrednictwem Formularza oraz oznaczyć w następujący sposób: OfertaPART1_[numer
referencyjny postępowania]_[4literowy ciąg dowolnych znaków] oraz OfertaPART2_[numer referencyjny
postępowania]_[4literowy ciąg dowolnych znaków].
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN. Wadium
musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium musi być wniesione przed upływem
terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert: cena waga 60, okres gwarancji waga 40
Powinno być:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 50 000, 00 PLN. Wadium
musi być wniesione w formie zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium musi być wniesione przed upływem
składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, wymagane jest złożenie dokumentu/ów wraz
z ofertą w postaci odrębnego pliku, w tytule pliku należy wpisać: „Wadium Znak sprawy: 155/ZP/2018”. Plik
zawierający wadium należy następnie wraz z plikami stanowiącymi zawartość oferty skompresowane do 1
pliku archiwum (ZIP). Do każdego dokumentu wadium sporządzonego w języku innym niż język polski należy
załączyć tłumaczenie na język polski.
Kryteria oceny ofert: cena waga 60, okres gwarancji waga 40
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://
muzeumjp2ipw.nowybip.pl informacji z otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Powinno być:
1.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składane jest w postaci dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: przetarg@muzeumjp2ipw.pl 
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału dotyczących:
1.4.1 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert
Powinno być:
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1.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału dotyczących:
1.4.1. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
1.4.2. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 29/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Sposób porozumiewania się w postępowaniu, forma składania ofert, JEDZ oświadczeń i dokumentów,
zostały szczegółowo określone w treści SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://
muzeumjp2ipw.nowybip.pl
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